
Technische informatie 670

Capatect Winkelprofil 670
Versterkt hoekprofiel met rand en aangehechte weefselstrook als
afsluiting in de Capatect gevelisolatiesystemen

Materiaal

Voor het vormen van zuivere pleisteraansluitingen, overwegend aan de zijkant en bovenaan en als
aansluitingsprofiel voor het maken van uitzetvoegen in gevelisolatiesystemen.

Toepassing

■ hoekprofiel in kunststof om stabiele en gladde voegflanken te vormen
■ rechte rand om snel en betrouwbare pleisteraansluitingen te maken
■ aansluiting geoptimaliseerd tegen warmtebruggen
■ stabiele voegflanken voor bijv. voegdichtingsbanden vooral bij zachte isolatiematerialen
■ gemakkelijke verwerking
■ weer- en verouderingsbestendig
■ geïntegreerde weefselstrook

Eigenschappen

witKleur

Droog, vlak, spanningsvrij, beschermd tegen aanhoudende zonnestralen / opwarming en mechanische
belasting.

Opslag

■ Materiaal: kunststof, glasvezelweefselTechnische eigenschappen

670Product-nr.

Staaflengte: 2,5 m

Profielschets in mm:

Verpakkingseenheden: zie actueel assortimentsoverzichtLeveringsprogramma
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Verwerking

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, solide, draagkrachtig en vrij zijn van losse deeltjes.Voorbereiding van de ondergrond

1,0 m/mVerbruik

Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van de omgeving en de ondergrond niet
onder + 5 °C en boven + 30 °C liggen.

Verwerkingsomstandigheden

Het Capatect Winkelprofil 670 op de juiste lengte snijden met bijv. een profielschaar.Montage

Na het aanbrengen van de isolatie wordt het Capatect Winkelprofil 670 in de geplande en voldoende
afgemeten voegspleet tussen het aan te sluiten bouwdeel en de gevelisolatieplaten ingebouwd. Eerst
de zelfklevende strook aan het Capatect Winkelprofil 670 voor het fixeren aan de isolatie activeren. 

Het afsluiten van een bouwdeel gebeurt door een passende afgemeten en voorgecomprimeerde
afdichtingsband of een ronde PE draad en dichtingsstof tussen het Capatect Winkelprofil 670 en het
bouwdeel of tussen 2 Capatect Winkelprofilen 670.

Het glasvezelweefsel van het Capatect Winkelprofils 670 tijdens het aanbrengen van de
wapeningsmortel inbedden.

Een overlapping van de weefselstrook en het weefsel maken van minstens 10 cm.

Verwijzingen

Materialresten volgens de lokale wetgeving.Afval
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